
Første uge  
Josvabogen 1,9: 

Vær modig og stærk … lad dig ikke skræmme, 
for Herren din Gud er med dig overalt,  

hvor du går. 
 
Indledning 

Fortæl om en episode, hvor du som barn var tryg, fordi din far eller mor var 
lige ved siden af dig. Børnene vil elske at høre noget fra din barndom. I Bibelen 
kan vi læse, at Gud har lovet at passe på os, lige meget hvor vi er.  
 

Præsentation 
Nu vil jeg læse et vers for dig. Læs bibelverset højt. 

 
Repetition  

Sig verset to gange på almindelig vis. 
 
Forklaring  

Hvem er Herren? Det er Gud. Hvis du har valgt, at Gud skal være din Gud, 
kan du bede ham om mod, når du skal gøre noget svært. F.eks. hvis du skal 
tage bussen alene eller sige nej, hvis dine venner vil have dig med til at ryge i 
smug. 
 

Repetition 
De, der har været på Bornholm, siger verset. Herefter de, der har været i 
Tyskland og til sidst de, der har været i Danmark. 
 

Anvendelse 
Tør du fortælle andre, at du tror på Gud? Tør du sige undskyld til én, du har 
været med til at drille? Du er modig, hvis du gør det, selv om du ved, at andre 
vil grine ad dig. Gud vil være hos dig, når du er modig, og gør som han 
ønsker. 
   

 Repetition 
De, der har været på en bondegård, siger verset, herefter de, der har været på 
et museum. Vend plancherne på hovedet og sig verset. Vend plancherne i 
forkert rækkefølge, men sig verset rigtigt. 
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Anden uge 
Josvabogen 1,9: 

Vær modig og stærk … lad dig ikke skræmme, 
for Herren din Gud er med dig overalt,  

hvor du går. 
 
Indledning og præsentation 

BØH! (Råb så højt, du kan). Blev I bange? Nej, men nogle gange bliver vi bange, 
hvis vi f.eks. skal gå et mørkt sted. Jeg har hørt om en pige, som tænkte på et 
bestemt bibelvers, når hun skulle gå gennem en mørk gang, og at hendes frygt 
på den måde forsvandt. Det bibelvers står i Josvabogen 1,9. Læs bibelverset 
højt. 

  
Repetition 

Sig verset to gange på almindelig vis. 
 
Forklaring 

Gud er på en særlig måde hos de, der tror på ham. Se pigen med hjertet på 
trøjen. Det skal fortælle, at hun tror på Gud og har Jesus i sit hjerte, og at 
han er hos hende overalt. Derfor behøver hun ikke at være bange eller blive 
skræmt. Hun kan bede Jesus passe på sig. 
 

Repetition 
Lad som om, I spiller fodbold og sig verset. Lad herefter, som om I spiller 
luftguitar, rider, svømmer, løber på stedet osv., imens I siger verset.  
Vend plancherne på hovedet og sig verset. Gem plancherne væk og sig verset. 
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